แบบประเมินระดับความเสียงในการลงทุนทีเหมาะสม (Suitability Assessment)

สําหรั บลูกค้ าบุคคลธรรมดา

การทําแบบประเมินระดับความเสียงฉบับนี เพือให้ ท่านทราบระดับความเสียงทีเหมาะสมกับตนเอง และเพือให้ บริษัทในกลุ่มการเงินทิสโก้ ใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการให้ คําแนะนําในการลงทุนทีเหมาะสมกับ
ระดับความเสียงของท่าน ดังนัน ขอให้ ท่านเลือกคําตอบทีคิดว่าเหมาะสมกับท่านมากทีสุด และตอบคําถามให้ ครบถ้ วนทุกข้ อ
ชือ-นามสกุล ......................................…………………………….....................................…………...............

ส่วนที 1 สําหรับการลงทุนทัวไป
1. ปัจจุบนั ท่านอายุ
(1) มากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี
(3) 35 - 44 ปี

(2) 45 - 59 ปี
(4) น้อยกว่า 35 ปี

2. มูลค่าเงิ นออมและหลักทรัพย์ทีมีไว้เพือลงทุน (หลักทรัพย์ หมายถึง
พันธบัตรรัฐบาล หรือตัวแลกเงิน หรือหุน้ กู้ หรือหุน้ หรือกองทุนรวม หรือตราสารอนุ พนั ธ์)
(1) ตํ!ากว่า 1 ล้านบาท (2) 1 ล้านบาท - 3 ล้านบาท (3) สูงกว่า 3 ล้านบาท
3. สัดส่วนเงิ นออมและหลักทรัพย์ทีมีไว้เพือลงทุน เมือเทียบกับทรัพย์สินของท่าน
(1) มากกว่าร้อยละ 60
(2) ร้อยละ 30 - 60
(3) มากกว่าร้อยละ 10 – 30
(4) ตํ!ากว่าร้อยละ 10
4. ประสบการณ์ การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน (หลักทรัพย์ หมายถึง
พันธบัตรรัฐบาล หรือตัวแลกเงิน หรือหุน้ กู้ หรือหุน้ หรือกองทุนรวม หรือตราสารอนุ พนั ธ์)
(1) ไม่มปี ระสบการณ์เลย
(2) มีประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี
(3) มีประสบการณ์ระหว่าง 1 - 5 ปี
(4) มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี
5. ท่านต้องการรายได้จากเงิ นลงทุนในส่วนนี. เพือเป็ นค่าใช้จ่ายประจําหรือไม่
(1) ต้องการมาก (2) ต้องการเล็กน้อย (3) ไม่ตอ้ งการเพราะมีรายได้ประจําอยู่แล้ว

เลขประจําตัวประชาชน.........................................…………………......................

9. ความเสียงของการลงทุนทีท่านยอมรับได้
(การลงทุนในหลักทรัพย์ทีมีความเสียงสูง มักให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาว แต่
ความผันผวนของราคา อาจทําให้เกิ ดผลขาดทุนในระยะสัน& ได้)
(1) รับความเสีย! งไม่ได้ ต้องการการลงทุนทีป! ลอดภัย สร้างรายได้ประจํา
แม้ผลตอบแทนจะตํ!า
(2) รับความเสีย! งได้พอควร เพือ! เพิม! โอกาสทีจ! ะได้รบั ผลตอบแทนทีส! งู ขึน: ในระยะยาว
(3) รับความเสีย! งได้สงู เพื!อเพิม! โอกาสทีจ! ะได้รบั ผลตอบแทนทีส! งู กว่าในระยะยาว
(4) รับความเสีย! งได้สงู มาก เพือ! สร้างโอกาสทีจ! ะได้รบั ผลตอบแทนทีส! งู สุดในระยะยาว

ส่วนที 2 สําหรับการลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์
การลงทุนในตราสารอนุพนั ธ์ หากการลงทุนประสบความสําเร็จ ท่านจะได้รบั
ผลตอบแทนในอัตราทีสูงมาก แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงิ น
ลงทุนทัง. หมดและอาจต้องลงเงิ นชดเชยเพิ มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
ไม่ได้
ได้บา้ ง
ได้

ส่วนที 3 สําหรับการลงทุนในต่างประเทศ
นอกเหนื อจากความเสียงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสียง
ด้านอัตราแลกเปลียนได้เพียงใด
ไม่ได้
ได้บา้ ง
ได้

ส่วนที 4 ความรู้ความเข้าใจเกียวกับผลิ ตภัณฑ์ทีมีความเสียงสูงหรือมี
ความซับซ้อน

6. ท่านคิ ดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในเงิ นลงทุนได้มาก
เพียงใด
(1) ตํ!ากว่า 10 %
(2) ร้อยละ 10 ถึง 20
(3) ร้อยละ 20 ถึง 50
(4) มากกว่า 50

สาขาวิ ชาที ท่านสําเร็จการศึกษา / ใบประกาศวิ ชาชีพทีท่านได้รบั (เช่น การเงิ น
การธนาคาร การบริ หารความเสียงทางการเงิ น / CFA CISA CFP เป็ นต้น)
ไม่เกีย! วข้องกับการเงินการลงทุน
เกีย! วข้องกับการเงินการลงทุน

7. ท่านรู้จกั ตราสารเกียวกับการลงทุนอะไรบ้าง
(1) เงินฝาก
(2) เงินฝากธนาคาร พันธบัตร ตั 7วแลกเงิน หุน้ กู้ กองทุนรวม
(3) เงินฝากธนาคาร พันธบัตร ตั 7วแลกเงิน หุน้ กู้ กองทุนรวม หุน้ สามัญ
(4) เงินฝากธนาคาร พันธบัตร ตั 7วแลกเงิน หุน้ กู้ กองทุนรวม หุน้ สามัญ ทองคํา นํ:ามัน
อนุ พนั ธ์
8. ระยะเวลาทีท่านคาดว่าจะไม่จาํ เป็ นต้องใช้เงิ นลงทุนในส่วนนี.
(1) น้อยกว่า 1 ปี
(2) 1 - 3 ปี
(3) 3 - 7 ปี
(4) มากกว่า 7 ปี

ลักษณะงานทีท่านเคยทําหรือทําอยู่ในปัจจุบนั เกียวข้องกับการลงทุนในตลาด
ทุนหรือไม่ (เช่น ผูจ้ ดั การกองทุน นักวิ เคราะห์หลักทรัพย์ วาณิ ชธนากร เป็ นต้น)
ไม่เกีย! วข้อง
เกีย! วข้อง
ท่านมีประสบการณ์ การลงทุนในผลิ ตภัณฑ์ทีมีความเสียงสูงหรือมีความซับซ้อน
เช่น กองทุนรวมนํ.ามัน , กองทุนรวมทีมีการลงทุนในสัญญาซื.อขายล่วงหน้ า
แบบซับซ้อน , Hedge Fund , กองทุนรวมทีมีการจ่ายผลตอบแทนโดยวิ ธี
คํานวณผลตอบแทนผันแปรไปตามสูตรการคํานวณ
ไม่มปี ระสบการณ์การลงทุน
มีประสบการณ์การลงทุน

เงือนไขและข้ อตกลง
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ บริ ษัทในกลุ่มการเงินทิสโก้ นําข้ อมูลทีข้ าพเจ้ าได้ ให้ ไว้ ในเอกสารฉบับนี ไปใช้ เป็ นข้ อมูลส่วนตัวของข้ าพเจ้ า ในการลงทุนหรื อมีไว้ ซงผลิ
ึ ตภัณฑ์และ/หรื อการใช้
บริ การต่างๆ ของบริ ษัทในกลุม่ การเงินทิสโก้ ทังนีข้ าพเจ้ าได้ รับทราบผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของข้ าพเจ้ าแล้ ว
การลงทุนขึนอยูก่ บั การตัดสินใจของท่านซึงไม่ผกู พันกับผลการประเมินของท่าน และอาจมิได้ เป็ นไปตามระดับความเสียงของการลงทุนตามแบบประเมินนี และท่านยินยอมรับ
ความเสียงทีเกิดจากการลงทุนในกรณีทีท่านตัดสินใจลงทุนในระดับความเสียงทีสูงกว่าระดับความเสียงของการลงทุนจากผลการประเมินถือว่าท่านตกลงยินยอมรับความเสียงของ
การลงทุนนันเอง ท่านยอมรับว่าการดําเนินการลงทุนของท่านอาจไม่เป็ นไปตามผลการประเมินและอาจไม่แน่นอนและสามารถเปลียนแปลงไปจากผลการประเมินได้
การให้ ข้อมูลทีถูกต้ องตรงต่อความเป็ นจริ งและเป็ นปั จจุบนั จะเป็ นประโยชน์ตอ่ คําแนะนําทีท่านจะได้ รับ

ลงชือ ................................................................................................ ผู้ลงทุน
สําหรั บเจ้ าหน้ าที
For Official Use Only

ระดับคะแนน
รวม

คะแนน

ลงชือ...................................................................................... เจ้ าหน้ าทีบริ ษัท
บริษัท………………………………………... สาขา……………………………..
วันที ...................../............................/.............................
เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน(เฉพาะลูกค้ ากองทุนรวม) ...............................................

น้ อยกว่า 14 คะแนน

วันทีกรอกข้ อมูล .................../..................../.....................
ระดับความเสียงของลูกค้ า ระดับความเสียงกองทุน

ประเภทนักลงทุน
เสียงตํา

14-19 คะแนน

1
2

1
1-4

20-25 คะแนน

3

1-5

เสียงปานกลางค่อนข้ างตํา
เสียงปานกลางค่อนข้ างสูง

26-31 คะแนน

4

1-7

เสียงสูง

32 คะแนนขึนไป

5

1-8

เสียงสูงมาก

PI-EC-13-001(T)(1-17)

ผลการประเมินระดับความเสียง
ประเภทนักลงทุน
และระดับความเสียง

กลุ่ม คะแนน
1

2

3

4

5

น้ อยกว่า 14

ประเภทตราสารทีสามารถลงทุนได้ คําอธิบายระดับความเสียง
และทางเลือกเพือการลงทุน
ของกองทุนส่ วนบุคคล
ตราสารหนีทีมีระดับความเสียง 1
กองทุนรวมทีมีระดับความเสียง 1
ตราสารหนีและกองทุนรวมทีมีระดับความ
เสียง 2-8 ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุน
ทังหมด

ลงทุนในตราสารหนีเท่านัน

นักลงทุนประเภทเสียงปานกลาง
ค่ อนข้ างตํา:
รับความเสียงได้ น้อย เน้ นปกป้อง
เงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้
สมําเสมอจากการลงทุน

ตราสารหนีทีมีระดับความเสียง 1-4
ตราสารทุนได้ บางส่วน
กองทุนรวมทีมีระดับความเสียง 1-4
ตราสารหนีและกองทุนรวมทีมีระดับ
ความเสียง 5-8 ไม่เกิน 20% ของเงิน
ลงทุนทังหมด

ลงทุนในสินทรัพย์เสียง*
ไม่เกิน 25%

นักลงทุนประเภทเสียงปาน
กลางค่ อนข้ างสูง :
สามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนที
ลดลงเป็ นครังคราวได้

ตราสารหนีทีมีระดับความเสียง 1-5
ตราสารทุนได้ ปานกลาง
กองทุนรวมทีมีระดับความเสียง 1-5
ตราสารหนีและกองทุนรวมทีมีระดับ
ความเสียง 6-8 ไม่เกิน 20% ของเงิน
ลงทุนทังหมด

ลงทุนในสินทรัพย์เสียง*
ไม่เกิน 50%

นักลงทุนประเภทเสียงสูง :
ยอมรับความเสียงสูงได้ รับความ
ผันผวนของตลาดได้ และ
สามารถยอมรับการขาดทุนได้
โดยมุง่ หวังการเติบโตของเงิน
ลงทุนและผลตอบแทนในระยะ
ยาว

ตราสารหนีทีมีระดับความเสียง 1-7
ตราสารทุนได้ คอ่ นข้ างมาก
ตราสารอนุพนั ธ์ได้ บางส่วน
กองทุนรวมทีมีระดับความเสียง 1-7
ตราสารหนีและกองทุนรวมทีมีระดับ
ความเสียง 8 ไม่เกิน 20% ของเงิน
ลงทุนทังหมด

ลงทุนในสินทรัพย์เสียง*
ไม่เกิน 75%

นักลงทุนประเภทเสียงสูงมาก :
ต้ องการได้ รับโอกาสทีจะ
ได้ รับผลตอบแทนสูง แม้ จะมีความ
เสียงสูงและยอมรับการขาดทุนได้
ในระดับสูงพอควร

ตราสารหนีทีมีระดับความเสียง 1-8
ตราสารทุน
ตราสารอนุพนั ธ์ได้ บางส่วน
ตราสารหนีและกองทุนรวมทีมีระดับ
ความเสียง 1-8

ลงทุนในสินทรัพย์เสียง*
ไม่เกิน 100%

นักลงทุนประเภทเสียงตํา :
ต้ องการผลตอบแทนมากกว่าการฝาก
เงินกับธนาคารเล็กน้ อย ไม่ต้องการ
ความเสียงและมีวตั ถุประสงค์การ
ลงทุนในระยะสันๆ

14-19

20-25

26-31

ตังแต่ 32
ขึนไป

ประเภท
ผู้ลงทุน
เสียงตํา

ระดับความเสียงหลักทรั พย์ 2

เงินฝากและตราสารหนี
ระยะสัน
>60%

- ตราสารหนีภาครัฐ อายุคงเหลือตังแต่ 1-5 ปี
- หุ้นกู้ทีมีอนั ดับความน่าเชือถือตังแต่ AA- ขึนไปทีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
ระดับความเสียงหลักทรัพย์ 3
- ตราสารหนีภาครัฐ อายุคงเหลือมากกว่า 5 ปี
- ตราสารหนีทีมีอนั ดับความน่าเชือถือตังแต่ AA- ขึนไป ทีอายุคงเหลือ
ตังแต่ 1-5 ปี
- ตราสารหนีทีมีอนั ดับความน่าเชือถือตังแต่ A+/A/A- ทีมีอายุคงเหลือ
ไม่เกิน 1 ปี
ระดับความเสียงหลักทรัพย์ 4
- ตราสารหนีทีมีอนั ดับความน่าเชือถือ ตังแต่ AA- ขึนไป ทีอายุคงเหลือ
มากกว่า 5 ปี
- ตราสารหนีทีมีอนั ดับความน่าเชือถือ A+/A/A- ทีอายุคงเหลือตังแต่ 1 ปี ขึนไป
- ตราสารหนีทีมีอนั ดับความน่าเชือถือ BBB+/BBB/BBB- หุ้นกู้อนุพนั ธ์หรือหุ้นกู้ทีมีเงือนไขซับซ้ อนทีมี Underlying เป็ น
หลักทรัพย์/ดัชนีห้ นุ หรือตราสารหนี/อัตราดอกเบียภายในประเทศที
แพร่หลายและมีการประกันเงินต้ นไม่ตํากว่า 100%
ระดับความเสียงหลักทรัพย์ 5
- ตราสารกึงหนีกึงทุน (Hybrid Bond)

สัดส่ วนการลงทุน
ตราสารหนีภาครัฐ
ทีมีอายุมากกว่า 1 ปี

ระดับความเสียงหลักทรั พย์ 1
- ตราสารหนีภาครัฐ อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

*สิ นทรัพย์ เสี ยง หมายถึง ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
ทรัพย์ สินทางเลื อก หรื อทรัพย์ สินอืนตามที หน่วยงานทางการกํ าหนด

ตัวอย่ างคําแนะนําเรืองการจัดสรรการลงทุน

คําอธิบายระดับความเสียงของตราสารหนี @

ตราสารหนี
ภาคเอกชน

ตราสารทุน

การลงทุน
ทางเลือก**

<20%

<10%

<5%

เสียงปานกลางค่อนข้ างตํา

<20%

<70%

<20%

<10%

เสียงปานกลางค่อนข้ างสูง

<10%

<60%

<40%

<10%

เสียงสูง

<10%

<40%

<50%

<20%

เสียงสูงมาก

<5%

<30%

>60%

<30%

**รวมถึง สิ นค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื+อขายล่วงหน้า

- ตราสารหนีทีให้ สิทธิผ้ อู อกไถ่ถอนก่อนกําหนด
ระดับความเสียงหลักทรัพย์ 6
- ตราสารหนีเอกชนทีมีอนั ดับความน่าเชือถือตํากว่า Investment Grade
(ตราสารประเภท Non-Investment Grade)
- ตราสารหนีเอกชนทีไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ

คําอธิบายระดับความเสียงของกองทุนรวม
กองทุนทีมีระดับความเสียง 1
กองทุนรวมตลาดเงินเฉพาะในประเทศ
นโยบายลงทุนเฉพาะในประเทศ โดยลงทุนในหรื อมีไว้ ซงเงิ
ึ นฝากหรื อตราสาร
หนี หรื อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน หรื อการหาดอกผลอืนตามทีสํานักงาน
กําหนด ซึงมีกําหนดชําระคืนเมือทวงถาม หรือจะครบกําหนดชําระคืนโดย
ตราสารนีหลักทรัพย์และสัญญาดังกล่าวต้ องมีอายุสญ
ั ญาคงเหลือไม่เกิน 397
วัน นับแต่วนั ทีลงทุนในทรัพย์สนิ หรือเข้ าทําสัญญานัน กองทุนประเภทนีมี
Portfolio Duration ในขณะใดขณะหนึง ไม่เกิน 3 เดือน
กองทุนทีมีระดับความเสียง 2
กองทุนรวมตลาดเงิน
มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศบางส่วน แต่ไม่เกินร้ อยละ 50 โดยลงทุนในหรื อมีไว้
ซึงเงินฝากหรือตราสารหนี หรือหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลอืน
ตามทีสํานักงานกําหนด ซึงมีกําหนดชําระคืนเมือทวงถาม หรื อจะครบกําหนดชําระ
คืนโดยตราสารนี หลักทรัพย์และสัญญาดังกล่าวต้ องมีอายุสญ
ั ญาคงเหลือไม่เกิน
397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุนในทรัพย์สนิ หรือเข้ าทําสัญญานัน กองทุนประเภทนีมี
Portfolio Duration ในขณะใดขณะหนึง ไม่เกิน 3 เดือน
กองทุนทีมีระดับความเสียง 3
กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
มีนโยบายเน้ นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลียรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
ของ NAV
กองทุนทีมีระดับความเสียง 4
กองทุนรวมตราสารหนี @
มีนโยบายลงทุนในตราสารหนีทัวไป
กองทุนทีมีระดับความเสียง 5
กองทุนรวมผสม
มีนโยบายได้ ทงตราสารทุ
ั
นและตราสารหนี โดยตราสารทุน ณ ขณะใด
ขณะหนึงน้ อยกว่าร้ อยละ 65 ของ NAV
กองทุนทีมีระดับความเสียง 6
กองทุนรวมตราสารทุน
มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนเป็ นหลัก โดยเฉลียรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ
65 ของ NAV

ระดับความเสียงหลักทรัพย์ 7
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิทีมีอนั ดับความน่าเชือถือตํากว่า Investment Grade
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิทีไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถือ
- ตราสารเงินกองทุน / หุ้นกู้ด้อยสิทธิทีนับเป็ นเงินกองทุนตามข้ อกําหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

กองทุนทีมีระดับความเสียง 7
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดโดยเฉลียรอบ
ระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของ NAV

ระดับความเสียงหลักทรัพย์ 8
- หุ้นกู้อนุพนั ธ์ทีไม่มีการประกันเงินต้ นหรื อประกันเงินต้ นตํากว่า 10%
- หุ้นกู้อนุพนั ธ์หรือหุ้นกู้ทีมีเงือนไขซับซ้ อนทีมี Underlying อืนใดนอกเหนือจาก
หลักทรัพย์/ดัชนีห้ นุ หรือตราสารหนี/อัตราดอกเบียภายในประเทศทีแพร่หลาย

กองทุนทีมีระดับความเสียง 8
กองทุนรวมทีมีการลงทุนในทรัพย์ สินทางเลือก
มีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินทีเป็ นทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้ างซับซ้ อน
เข้ าใจยาก เช่น Commodity/Gold Fund/Oil Fund/Derivatives ทีไม่ใช่เพือ
Hedging ซึงรวมถึงตราสารทีมีลกั ษณะของสัญญาซือขายล่วงหน้ าแฝงทีไม่ค้ มุ ครอง
เงินต้ น
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